
UCHWAŁA Nr  299/XXV/2008
Rady Miejskiej w Lubaczowie

z dnia 4 sierpnia 2008 roku

w sprawie wprowadzenia  zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok

Działając  na  podstawi  art.  18  ust.  2  pkt.  4  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku  o  samorządzie
gminnym /jednolity tekst: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z póź. zm./ 

Rada Miejska w Lubaczowie
p o s t a n a w i a :

§ 1

Wprowadzić do budżetu miasta Lubaczowa na 2008 rok następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu na 2008 rok o kwotę                         - 105.267 zł
tytułem dostosowania do klasyfikacji budżetowej (dotacja rozwojowa na zadanie pn. „Czas na aktywność w
Gminie Miejskiej Lubaczów” w ramach Poddziałania 7.1.1 Działania 7.1 Priorytetu VII PO KL).

2. Zwiększa się dochody budżetu na 2008 rok o kwotę                         - 105.267 zł
dostosowanie do klasyfikacji budżetowej zadanie pn. „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Lubaczów” 

3. Zmiany w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik 
do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Lubaczowa.

§ 3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Budżetowo- Gospodarczej Rady Miejskiej w
Lubaczowie.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Zmiany w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Dochody budżetu

Dz. Rozdz. § Nazwa - treść kwota zmniejszenia kwota zwiększenia

852 Pomoc społeczna
85219 Ośrodki  pomocy społecznej

2008

2009
85295 Pozosta ła dzia łalność

2008
Razem

                                       Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 299/XXV /2008

                                                 z dnia 04.08.2008 r.  

105 267 zł 105 267 zł
105 267 zł

Dotacje rozw ojow e oraz środki na finansow anie Wspólnej Polityki Rolnej - 
finansow anie programów  i projektów  ze środków  funduszy strukturalnych, 
Funduszy Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy 
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 99 987 zł
Dotacje rozw ojow e oraz środki na finansow anie Wspólnej Polityki Rolnej - 
w spółf inansow anie programów  i projektów  realizow anych ze środków  
funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 5 280 zł

105 267 zł
Dotacje rozw ojow e oraz środki na finansow anie Wspólnej Polityki Rolnej - 
finansow anie programów  i projektów  ze środków  funduszy strukturalnych, 
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy 
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 105 267 zł

105 267 zł 105 267 zł


